Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 23 oktober 2018
Onderwerp

Besluit

Gemeentelijke organisatie

Het college heeft besloten om mevrouw E.A.A. de
Bonth te benoemen als tweede loco-secretaris van
de gemeente Dongen. Het besluit ligt in het
verlengde van de organisatieontwikkeling (komst
van een directie, in plaats van een
managementteam) en de personele wisselingen
binnen het management/de directie.
Het college heeft besloten de subsidie
Goederenbank De Baronie voor 2017 vast stellen op
een bedrag van € 6.200.
Het college stemt in met de aanschaf en
implementatie van een software pakket (app en
desktop versie) voor meldingen openbare ruimte en
BOA-taken. De kosten worden betaald uit het ICTbudget. De nieuwe software maakt het mogelijk om
de diverse soorten meldingen integraal te
behandelen en melders beter op de hoogte te
houden van de afwikkeling van de melding.
Inwoners kunnen gewoon gebruik blijven maken van
de app Buiten Beter (koppeling software).
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie
van de pilot WhatsApp. Tijdens de reconstructie van
de Vaartweg zijn omwonenden, ondernemers en
andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden
van de werkzaamheden via WhatsApp. Het was de
eerste keer dat WhatsApp werd ingezet als
communicatiemiddel bij een project in de openbare
ruimte in de gemeente Dongen. De betrokkenen bij
de pilot (projectleider openbare ruimte, bewoners,
ondernemers, aannemer, geïnteresseerden) zijn
positief, zo blijkt uit de evaluatie. Het college stemt
in met een structurele inzet van WhatsApp
verzendlijsten bij projecten in de openbare ruimte.
Het college heeft kennis genomen van het
principeverzoek voor woningbouwontwikkeling aan
de Hoge Ham 101-103. Het verzoek betreft het
slopen van de bestaande bebouwing voor
nieuwbouw van twaalf appartementen. Het college
acht deze ontwikkeling ruimtelijk voorstelbaar. De
volgende stap betreft het doorlopen van een
bestemmingsplanprocedure.
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Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 23 oktober 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

